МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
2018 ТОМ XXIIІ № 1 Ч. 2
Науковий журнал ДЗ «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»
Виходить 4 рази на рік
Заснований у 1996 році
Авраменко І.В. Прогнозування формування фіброзу
легень після перенесеної тяжкої негоспітальної пневмонії

4

Avramenko I.V. The forecasting of development of lung
fibrosis after suffering a severe community-acquired
pneumonia

Азаренко В.Є., Потабашній В.А., Фесенко В.І.,
Князєва О.В. Прихильність до лікування пацієнтів після
перенесеного ішемічного інсульту

11

AzarenkoV.Je., Potabashniy V.A. FesenkoV.I.,
Knjazjeva O.V. Adherence to treatment of patients with
past ischemic stroke

Андреєва Я.О., Мирний Д.П., Сурмило М.М. Добові
коливання артеріального тиску в пацієнтів із синдромом
обструктивного апное сну та серцевою недостатністю зі
збереженою фракцією викиду

14

Andreieva I.O., Myrnyi D.P., Surmilo M.M. Blood
presure variability in patients with obstructive sleep apnea
syndrome and heart failure with preserved ejection fraction

Василевська І.В. Неходжкінська лімфома в практиці
сімейного лікаря (клінічне спостереження)

19

Vasylevska I.V. Non-Hodgkin's lymphoma in the practice
of the family doctor (clinical observation)

Височина І.Л., Башкірова Н.С., Єфімова Н.О.
Лікування пацієнтів із закрепом на амбулаторному етапі
лікарем загальної практики – сімейної медицини

22

Visochina І.L., Bashkirova N.S., Efimova N.O.
Тreatment of patients with the constipation by a general
practitioner - family doctor at the ambulatory stage

Гайдук О.И., Иванусь С.Г., Гайдук Т.А., Швирид И.И.,
Крамаренко Л.Н., Баралей Т.В. Клинический случай
синкопе кардиогенного генеза у подростка

25

Gayduk O.I., Ivanus' S.G., Gayduk T.A., Shvirid I.I.,
Kramarenko L.N., Baralej T.V. A case report of
cardiogenic syncope in the adolescent

Гайдук Т.А., Шостакович-Корецкая Л.Р., Гайдук О.И.
Иммунологические факторы кардиоваскулярного риска
(ФНО- α) в зависимости от различных гемодинамических
форм артериальной гипертензии у подростков

29

Gayduk T.A., Shostakovich-Koretska L.R.,
Gayduk O.I. Immunological factors of cardiovascular risk
(TNF-α) depending on various hemodynamic forms of
arterial hypertension in adolescents

Іванов В.П., Колесник М.О., Колесник О.М.,
Іванова Є.І. Проблема лікування анемій у пацієнтів з
хронічною серцевою недостатністю (огляд літератури)

34

Ivanov V.P., Kolesnуk M.O., Kolesnуk O.M.,
Ivanovа Ye.I. The problem of anemia treatment in patients
with chronic heart failure

Лазаренко О.М., Кузьміна Г.П. Роль оцінки якості
життя та здоров’я з індексом життєдіяльності у пацієнтів з
артеріальною гіпертензією в поєднанні з подагрою в
практиці сімейного лікаря

44

Lazarenko O.M., Kuzmina A.P. The role of assessment
of quality of life and health with the index of vital activity
in patients with arterial hypertension combined with gout in
the family doctor practice

Мавропуло Т.К. Неврологічні особливості
новонароджених дітей, асоційовані з «раннім доношеним»
народженням

47

Mavropulo T.K. Neurological features of newborns
associated with late preterm and early term birth

Максимець Т.А., Файник А.Ф., Скляров Є.Я.
Метаболічний профіль пацієнтів з ішемічною хворобою
серця та коморбідним ожирінням

51

Maksymets T., Faynyk A., Sklyarov E. Metabolic profile
of patients with coronary artery disease and comorbid
obesity

Орловський В.Ф., Жаркова А.В., Удовиченко С.Я.
Оптимізація лікування хворих на негоспітальну
пневмонію з високим кардіоваскулярним ризиком
(випадок із практики)

56

Orlovskii V.F., Zharkova A.V., Udovichenko S.Ya. The
optimization of treatment of patients with communityacquired pneumonia with high cardiovascular risk (case
from practice)

Росицька О.А., Черниловський А.В. Діагностика
дисфагії в практиці сімейного лікаря (клінічні випадки)

61

Rosytska О.A., Chernilovski A.V. Diagnosis of
dysphagia in the practice of a family doctor (clinical cases)

Федорова Н.С. Нові аспекти неінвазивної діагностики
патології кишечнику

66

Fedorova N.S. New aspects of non-invasive diagnosis of
intestinal pathology

2

МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
2018 ТОМ XXIIІ № 1 Ч. 2
Науковий журнал ДЗ «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»
Виходить 4 рази на рік
Заснований у 1996 році
Черниловский А.В., Болтянский C.В., Пешкова В.А.
Клинический случай осложненного течения гриппа
штамма А/H3N2 в эпидемиологическом сезоне 20172018 гг.

70

Chernilovsky A.V., Boltyansky S.V., Peshkova V.A.
A clinical case of a complicated course of influenza A /
H3N2 strain in the epidemiological season 2017-2018

Мокия-Сербина С.А., Литвинова Т.В.,
Заболотняя Н.И., Цыктор С.В. Проблемы
профессиональной подготовки врачей общей практики –
семейной медицины в системе последипломного
образования

73

Mokiya-Serbina S.A., Litvinova T.V.,
Zabolotnyaya N.I., Tsyktor S.V. Problems of professional
training of doctors of general practice – family medicine in
the system of postgraduate education

Єхалов В.В., Гайдук О.І., Кузьміна А.П., Гайдук Т.А.
Клінічне та «кліпове» мислення на різних етапах навчання
за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»

76

Yekhalov V.V., Gayduk O.I., Kuz'mina A.P.,
Gayduk T.A. Clinical and «Clip on» thinking at different
training stages according to «General practice – family
medicine» specialty

Муризіна О.Ю. Акмеологічний підхід до формування
професійної успішності в сімейних лікарів на різних
етапах денної форми безперервного навчання

80

Muryzina O.Yu. Acmeologic approach to formation of
professional success in family doctors at different stages of
full-time continuous training

3

